
persbericht 

outLINE presenteert

roger cremers ‘catching sparks’ 
transient impressions and legal stimulants

opening 5 september 17.00 - 19.00 uur
met een tweegesprek tussen gastcurator esther vossen en roger cremers

expositie t/m 17 oktober 2009

outLINE opent het seizoen met de solotentoonstelling ‘Catching Sparks’ van Roger 
Cremers. In zijn werk creëert Cremers een universum dat refereert aan bronnen en 
representaties van [wetenschappelijke] kennis en aan media die informatie opslaan. 
Teksten en afbeeldingen uit [populaire] wetenschap en cultuur historie vormen hierbij 
uitgangspunten. In zijn werk onderzoekt Cremers de betekenis die aan representaties 
van kennis worden toegekend.
 
‘Geen tekening, sculptuur of schilderij van Roger Cremers staat op zichzelf. Zijn beelden 
grijpen op elkaar in, ondermijnen elkaar en vullen elkaar aan. 'Arbitraire constructies', 
noemt de kunstenaar ze. Zijn oeuvre is een uitdijend exposé over de reikwijdte van 
onze kennis; een beeldende verhandeling over de sterrenhemel, de hersenmassa, het 
dierenrijk, de wereldbol, de evolutie en de vingerafdruk: 'het hele grote en het hele 
kleine.' [Wilma Suto, Sporen van wetenschap in kunst, 1998]

In outLINE toont Cremers naast werken uit 2008 een nieuwe serie schilderijen en 
objecten. Schilderijen van filosofen hangen naast keramische taperecorders en andere 
registratiemiddelen uit deze en vorige eeuw. Afbeeldingen van symbolische dieren en 
medicinale planten wisselen elkaar associatief af en tonen een wereld van cultureel 
geladen referenties.
 
Rogers Cremers [1972, Susteren] studeerde aan de Academie voor Beeldende Kunsten 
in Maastricht en de Rijksakademie van Beeldende Kunsten. Hij exposeerde onder 
andere in het Bonnefantenmuseum [Maastricht, 1998], Institut Néerlandais [Parijs, 
2001], Tate Modern [Londen, 2001], de Sharjah Biënnale [V.A.E., 2003] en het GEM [Den 
Haag, 2005]. Zijn werk bevind zich in diverse collecties: Akzo Nobel, Abn Amro en de 
voormalige Peter Stuyvesant collectie.

special dinner/event   4 oktober 19.00 uur 
‘hersenspinsels’, in hoeverre strookt onze kennis met [wetenschappelijke] feiten.

rvsp voor 30 september 2009: info@outlineamsterdam.nl
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opening hours
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voor meer informatie/beeldmateriaal
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